
Informatii Tehnice 
 
 

Holzwurmtod 
  
Solutie pe baza de apa pentru lemn,pentru combaterea daunatorilor de lemn 

 

Descrierea produsului  
 

Produs conservant pentru lemn, subtire, incolor pentru combaterea daunatorilor din lemn 
precum Viermele(Anobium), gandacul Billy(Hylotrupes) si gandacul albului(Lyctus). 
Protectie preventiva impotriva infestarii noi de catre insecte. Produs biocid.Categoria de 

produse PT8. Folositi biocide in siguranta. Intotdeauna etichetati inainte de utilizare, citind 
informatiile despre produs.  

 
Pentru combaterea tinta a insectelor 

Pe baza de apa,pentru toate tipurile de lemn, fara decolorare 
Compatibil cu produsele de ingrijire a lemnului 

Respecta directiva privind biocidele 
     

 

 

Date Tehnice 
Forma de livrare Solutie incolora Grad de luciu [2] Fara luciu  

Marimea ambalajelor 125 ml, 750 ml, 2,5 l Depozitare [3] 

Racoros si uscat,min 24 de luni. Pastrati 
doar in recipientul original,inchis ermetic 

     
     
    
    
   . 

Consum [1]  COD PRODUS HSM-LB20  

 cca. 300 ml/m², preventiv    

 cca. 200 ml/m²    

Greutate Specifica ca. 0,965 ± 0,05 g/cm³ Nr. Aprobare Biocid. DE-0014304-01-0001-08 

Ingredient Activ Permetrin (2,5 g/l) Cod deseu [4] 17 07 01 (uscat), 03 02 01 (lichid) 
      
[1] În funcție de tipul de lemn și de absorbția substratului. Valorile de consum specificate sunt valori de ghidare fără caracter obligatoriu pe fiecare 

pas de lucru pe o suprafață netedă. Valorile exacte ale consumului trebuie stabilite pe componentul care trebuie acoperit, luând în considerare 
toate lucrările preliminare, prin intermediul unui strat de testare. 

[2] Materialul nu formează peliculă, deci în mod normal nu prezintă luciu. Gradul de luciu poate varia în funcție de suprafața lemnului.  
[3] Poate fi depozitat în recipientul original nedeschis. Închideți bine după utilizare. 
(4)    Vă rugăm să rețineți informațiile  suplimentare la Note / Eliminare! 

 

Compozitie Apa, Alcool, C9-C11, etoxiliert, Permetrin, Aditivi.  
(conform VdL) 

 

Informatii despre utilizare si aplicare 

Aplicare 
Suprafata trebuie sa fie curata, uscata si fara uleiuri sau grasimi.Straturile de lemn puternic 
infestate sunt eliminate prin utilizarea produsului. 

  

Prelucrare 

Daca este posibil, efectuati prelucrarea in aer liber. Vopsiti, inmuiati, pulverizati. Se 

recomanda doua sau mai multe aplicatii, nediluate. Partile de lemn infectate inmuiati-le cu 
Kluthe Holzwurmtod, umpland gaurile de mai multe ori. In caz de erori privind aplicarea nu 

ne asumam nici o raspundere. Respectati instructiunile BFS pentru toate lucrarile. 
 

Uscare  Aprox. 10-12 ore la 20 grade si 50% umiditate. 
  

Curatarea uneltelor 
 Pastrati sau curatati uneltele in material in timpul pauzelor de lucru. Curatati cu apa 
imediat dupa utilizare, eventual folosind detergent. 
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Informatii Tehnice 
 

 

Holzwurmtod 
  
Solutie pe baza de apa pentru lemn,pentru combaterea daunatorilor de lemn 
 
 

 

Indicatii   

De respectat in mod 

special 

VOB, partea C, DIN 18363, secțiunea 3, fișele de date BFS corespunzătoare, UE 
corespunzătoare si fisele cu date de securitate! 

 Obțineți sfaturi în cazuri dificile. În caz de accident 
trebuie respectate măsurile de precauție indicate pe această etichetă. LA CONTACT  

CU OCHII: Clătiți continuu cu apă timp de câteva minute. Daca aveti lentile de contact 
Scoateți-le  dacă este posibil. Continuați să clătiți. Cu persistente 

Iritarea ochilor: Solicitați asistență medicală. ÎN CONTACT CU  
PIELEA: se spală cu multă apă și săpun. Dacă apare iritarea pielii sau erupții cutanate:  

Solicitați asistență medicală. 
  

 

Piretroizii și piretrinele pot provoca parestezii (senzație de arsură și furnicături) 
pielea fără iritare). Dacă simptomele persistă: solicitați sfatul medicului. 

  

Siguranta 

PENTRU UTILIZARE- NUMAI CA ÎNGRIJIRE A LEMNULUI, UZ PROFESIONAL SI 

 NUMAI PENTRU UTILIZARE LA INTERIOR. 
 Nu atingeți  materialul vărsat. 

Nu mâncați, nu beți și nu fumați in timpul utilizarii,evitati ingestia de substanțe scurse, 
inhalarea aburilor sau a cetii. 

 Asigurați o ventilație adecvată. Persoanele neprotejate și 

animalele ar trebui să fie departe de zona de tratare în timpul aplicării și până la 
uscarea completă a suprafețelor; în funcție de climă 

condițiile pot varia în această perioadă. În timp ce utilizați  
soluția gata de folosire, utilizatorul trebuie să aibă grijă să nu-si stropească hainele sau 

 pielea. Dacă substanța intră in piele, spălați-o cu multa apa! 
Oamenii și animalele trebuie să fie departe de zona de tratare în timpul aplicării și 

să fie ținuti departe până când suprafețele sunt complet uscate; în funcție de climă  
Condițiile pot varia în această perioadă. Suprafețele tratate trebuie folosite din nou , 

 când sunt complet uscate. Întotdeauna înainte de utilizare  
etichetați sau citiți instrucțiunile de utilizare. Toate instrucțiunile trebuie incluse  

urma. Animalele, în special pisicile, nu trebuie lasate  pentru perioade lungi de timp pe 
suprafețele tratate. A nu se utiliza pe lemnul care este în contact direct cu 

alimente, furaje sau animale de fermă.  
Nu lăsați vasele sau tacâmurile pe suprafețele tratate cu Holzwurmtod. 

Informați proprietarul registrului dacă tratamentul este ineficient. 
  

Indicatii pentru 

În timpul fazei de manipulare a produsului, 
purtați mănuși de protecție (cauciuc sau nitril) și protecție pentru ochi / față 

Aplicarea ca spray sau tratament cu injecție este rezistentă la substanțe chimice 
Purtați mănuși de protecție (cauciuc sau nitril) Un costum de protecție (cel puțin tip 6 

conform EN13034) trebuie purtat în timpul aplicării prin pulverizare.Materiale reziduale sau 
Ambalajele contaminate trebuie trimise unei firme de colectare autorizate. 

 Recipientul gol trebuie aruncat ca deșeuri industriale normale. 
Utilizatorul comercial  
  

Eliminare 

Recipientul gol trebuie eliminat ca deșeuri menajere normale. Nu introduceți produsul 

biocid în canal sau mediul inconjurator. 
 Deșeurile trebuie să fie sigure și adecvate conform reglementărilor naționale privind 

eliminarea deșeurilor. 
 

  

Consultare tehnica 

 Nu toate substarturile si problemele de vopsire sunt prezentate. In cazul in care exista 

alte intrebari tehnice, puteti primi sfaturi la E-mail: awt@conticoatings.com sau Tel: +49  
 (0)208 9948-156. 

 

Puteti gasi cea mai recenta versiune a acestor informatii tehnice prin : 
http://produkte.conticoatings.com/4005941065299 sau cu smatphone-ul(cod QR scanare) 

  

Observatie 

Informatiile din acest document au la baza cunostintele si experientele  noastre actuale. 

Din cauza multiplelor influente din timpul prelucrarii si utilizarii produselor noastre,aceste 

date nu exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii.Datele 

prezentate nu ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu privind anumite proprietati 
sau o anumita adecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare.Toate drepturile de 

proprietate precum si legile si prevederile existente trebuie resspectate pe propria 
raspundere de catre clientii produselor noastre. 
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Technische Information 
 

 

Holzwurmtod 
  
Wässriges Holzschutzmittel zur Bekämpfung von Holzschädlingen 

 
Anmerkung Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und 

Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei 
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und 
Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der 

Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet 
werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom 
Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.  
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